
Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, og som er i 

Fars favn, han har vist oss hvem han er.  

Evangeliet etter Johannes 1,18 

 

 

 

 

YOUTH GOSPEL FESTIVAL 
Helgen 13-15 november var det 

fullt trøkk i Metodistkirken da 

årets Youth Gospel Festival ble 

arrangert. 

Gjennom hele helgen var det 

unge som danset, sang, spilte 

band og skapte masse gode 

opplevelser sammen. Ruth 

Waldron, Emmanuel Waldron 

hadde i år fått med seg fra London Solomon Facey og Sharlene Morris som 

instruktører. Nytt i år var tilbudet om dans sammen med Morris. Det satte mange 

veldig stor pris på og fikk taket i Wesley salen til å gynge godt! Ungdommene hadde 

et fullpakket program hvor de arbeidet mot konsert søndag samme helg. Og rundt 

det hele har det stått på en stor 

gruppe frivillige fra menigheten 

som la til rette for mat, teknisk 

hjelp og hva det ellers måtte være.  

En stor takk til alle som har gitt av 

sine krefter og tid for at dette 

kunne gjennomføres. Og en stor 

takk til alle ungdommene som var 

med å gjorde dette til en fantastisk 

festival!  

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Desember 

nr 12/2015 

2.årgang 

www.metodisten.no 

-Menighetens visjon-  

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 
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(Matthias øver sammen med Darnell)                                                     (Solomon Facey terper på sangstemmene) 

PRAISE AND WORSHIP 

GUDSTJENESTE 
Søndag 15.november fikk vi på 

gudstjenesten oppleve noe av det 

ungdommene hadde drevet med 

under Youth Gospel Festival. 

I forbindelse med Youth Gospel 

Festival ble flere av sangerne med 

på søndagens gudstjeneste. 

Instruktøren fra London Solomon 

Facey holdt også et gripende vitnesbyrd om hvordan han opplevde Gud som hjalp 

han etter et drapsforsøk.  

Youth Gospel Festival danseinstruktør Sharlene 

Morris gav også et vitnesbyrd om viktigheten av å 

søke Den hellige ånd for hjelp, visdom og kraft når 

man møter motstand i livet. Det var også satt 

sammen et kor fra Youth Gospel Festival som sang 

under gudstjenesten. Bandet som Emmanuel 

Waldron hadde øvd sammen med i løpet av helgen 

fikk også bruke sine talenter i løpet av gudstjenesten.  

Det ble under forbønnstunden også tent 7 lys og bedt for de hendelser som skjedde i 

Paris i forkant av helgen. Et lys hver for de døde, et for de skadde, et for ofrenes 

familier, et for ofrenes venner, et for Frankrike som nasjon og et lys for fred.  
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YOUTH GOSPEL FESTIVAL KONSERT 
Youth Gospel Festival ble avsluttet med 

en fantastisk konsert! 

En nesten fullsatt Metodistkirke fikk 

virkelig en fantastisk konsert, vitnesbyrd 

og alt til ære for Jesus. Instruktørene fra 

London Solomon Facey og Sharlene 

Morris, sammen med våre lokale Ruth og 

Emmanuel Waldron hadde virkelig fått 

frem det beste i ungdommene. Konserten og hele helgen skapte gode minner og en 

herlig opplevelse vi gjerne tar igjen neste år. Velkommen igjen! 

 

«YOUTH GOSPEL FESTIVAL ER SKIKKELIG GØY!» 
Ei av årets deltakere til årets Youth Gospel Festival 

var Sara-Cathrine(bildet) på 11.år. Hun deltok for 

første gang i fjor. Hun opplevde årets Youth Gospel 

Festival som veldig gøy, både dans og sang. Hun vil 

gjerne delta også neste år og vil oppfordre andre til å 

bli med! Hun synes Youth Gospel Festival blant 

annet er viktig for at flere skal bli med i koret og kirken vår.  

 

 

Nyttårsleir 2015-2016 
MBU inviterer også alle 

ungdommer i 9.klasse og 

oppover til nyttårsleir i 

Hemsedal. Brosjyre finner 

du i kirkens vestibyle eller 

kan lastes ned fra vår 

nettside 

www.metodisten.no 

Påmeldingsfrist er 

1.desember.

http://www.metodisten.no/
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Tirsdag 1.desember 

17:30 Speider 
 
Onsdag 2. desember 
19:00: Flekkefjord Gospelkor 

 
Torsdag 3. desember  

Menighetsbasar 

Cafeen åpner kl 16:00 og er åpen hele 
kvelden. Salg av mat og kaker m.m. 
17:00 Sang av Pre Soul Children. Andakt 
Elise Løvland. Åresalg.  
18:00 Sang av Soul Children/Teens. 
Åresalg.  
19:00 Andakt ved Einar Chr. Drange. 
Sang av Anne-Grethe Aagesen, Ruth 
Waldron og Gro Sand Hansen. 
Hovedtrekning.   
 
Søndag 6.desember 2 søndag i advent 
11:00 Gudstjeneste. Tale ved Gordon 

Tobiassen 
(bildet) fra 
Ordet og 
Israel. Tema: 
Jesus i møte 
med 
fikentreet. 
Sang ved 

Theis Bernt Sandvik. Søndagsskole.  
  

Mandag 7. desember  
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 8. desember 
17:30 Speider 
 
Onsdag 9. desember  
19:00: Flekkefjord Gospelkor 

Kontakt oss: 

Metodistkirken 

     Facebook: 
facebook.com/flekkefjordmetodistkirke 

 
Pastor 

 

Jan Robert Madsen 
Kontortelefon*: 38 32 23 62 

Mobil: 906 99 378 

E-post: flekkefjord@metodistkirken.no 

* Onsdager kl 10.00-12.00 

Barne- og ungdomspastor 

 

Einar Christian Drange 
Mobil: 924 36 815 

E-post: ecdrange@metodistkirken.no 

Sang- og musikkarbeidere 

 
Emmanuel Waldron 
Mobil: 415 73 698 

Epost: 
Emmanuel@flekkefjord.metodistkirken.no 

 

 
Ruth Waldron 

Mobil: 415 53 947 
E-post: ruth@flekkefjord.metodistkirken.no 

 

https://www.facebook.com/flekkefjordmetodistkirke
mailto:flekkefjord@metodistkirken.no
mailto:ecdrange@metodistkirken.no
mailto:Emmanuel@flekkefjord.metodistkirken.no
mailto:ruth@flekkefjord.metodistkirken.no
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Torsdag 10.  
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Lørdag 12.desember 
12:00 Tradisjonell julegrøt og 
juletrehogst på Løvland. Alle hjertelig 
velkommen!  
 
Søndag 13.desember 3 søndag i advent 
17:00 Storsamling. Lucia markering. 
Tale ved pastor Einar Chr. Drange. Sang 
ved Pre Soul Children. Kveldsmat. 

 
Mandag 14. desember 
18:00 Menighetsrådsmøte 
20:00 Lovsangøvelse 

 
Tirsdag 15. desember 
19:00 Aftenmisjon sitt adventsmøte. 
 
Onsdag 16. desember  
19:00: Flekkefjord Gospelkor 

 
Torsdag 17. desember  
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  

 
Søndag 20.desember 4 søndag i advent  
17:00 Vi synger julen inn. Flekkefjord 
Gospelkor. Soul Children/Teens deltar.  

  
Torsdag 24. desember Julaften  
16:00 Familiegudstjeneste. Pastor Einar 
Chr. Drange taler. Pre-Soul Children 
synger.  
 
Fredag 25. desember 1. juledag  
12:00 Høytidsgudstjeneste. Pastor Jan 
Robert Madsen taler.  
 
Fredag 1.januar 2016 
12:00 Nyttårsgudstjeneste. Nattverd. 
Jan Robert Madsen taler.  
 
Mandag 4.januar 
11:30 Formiddagstreff 

Torsdag 7.januar 
17:00 Nyttårsfest. Andakt ved pastor 
Einar Chr. Drange. Pre-Soul Children 
deltar 
 
Fredag 8.-søndag 10-januar 
Pre-Soul Children på tur til Knaben leirskole. 

 
Søndag 10.januar 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. 
Drange taler.  
 
Mandag 11.januar 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 12.januar 
17:30 Speider 
 
Onsdag 13.januar  
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
Torsdag 14.januar 
11:00 Bønn 
16:00 Myldredag oppsta
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MÅLET PÅ 1 MILLION ER NÅDD! 
9.november 

rundet vi 1 

million 

innsamlet til vårt 

misjonsprosjekt i 

Zimbabwe! 

Iløpet av 2 år har 

vi samlet inn 1 

million som i 

utgangspunktet 

var satt en 

tidsramme på 3 

år. Dette er 

fantastiske 

nyheter, og vitner om den utrolige gode iveren som har vært blant mennesker i 

menigheten vår! 

Vi har nylig også hatt representanter fra Metodistkirkens misjonskontor i Zimbabwe. 

De har sett på prosjektet og veldig mye av det vi er med og støtter er nå ferdigstilt. 

Det siste er at klinikken er i ferd med å bli ferdig. Ellers så ble den gamle kirken i 

Shapure revet og de er veldig klare til å bygge opp 

en større og mye bedre kirke enn den gamle. 

Arbeidet settes i gang med det første. 

Vi venter nå på prisoverslag på hva det vil koste å 

bygge en hengebru over elva som vil gjøre det 

lettere for befolkningen å komme til klinikken 

mm. Hvis misjonskomiteen og menigheten er 

enig, så kommer vi til å se om det er mulig å 

fortsette innsamlingen for å få bygget hengebroen også. 

 

LYDOPPTAK AV TALER 
Nå kan du høre taler fra vår nettside på din pc, mobil, nettbrett. Nesten hver tale blir 

nå tatt opp og lagt ut på nettsiden vår. Sjekk det ut på www.metodisten.no 

Bilde av den nye klinikken.  
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ØNSKE OM EN VELSIGNET GOD JUL OG GODT NYTTÅR  
Vi, alle ansatte vil ønske dere i menigheten en velsignet god jul. Vi ønsker også takke 

dere for deres trofasthet, innsats, bønner og tilstedeværelse i dette året som har 

gått. Vi føler oss alle privilegert og velsignet av å være del av og ansatt i nettopp 

denne menigheten. Vi gleder oss også til å stå sammen med dere i 2016 i arbeidet 

med å spre evangeliet om Jesus, og Guds rikes vekst.  

Vi håper enhver av dere får en velsignet jul og et godt nytt år.  

Hilsen 

Pastor Jan Robert Madsen, Barne- og ungdomspastor Einar Chr. Drange, sang- og 

musikkarbeidere Ruth og Emmanuel Waldron, og vaktmester Kjell Ståle Hamar.  

SOM EN AV OSS 
En tydelig tanke i Bibelen er at Gud er større enn vår evne til å forstå, fatte og gripe 

han. I Jesaja 55,8 står det: «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er 

ikke mine veier, sier HERREN». Vi kan som mennesker av oss selv heller ikke søke 

Gud. Vi er avhengig at Gud tar initiativ og åpenbarer seg for oss. Det er dette vi feirer 

i julen. Gud tar initiativ, han åpenbarer seg og gjør seg selv synlig for oss. Evangelisten 

Johannes fremhever dette i sin prolog, hvor han sier: «Ingen har noen gang sett Gud, 

men den enbårne som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.»(Joh 

1,18) Gud kunne vist seg som mye forskjellig for oss mennesker. Men når Gud velger 

å åpenbare seg gjør han det i form av et menneske, en av oss. Gud blir dermed del av 

en kultur, et folk, et språk. Hvorfor Gud gjør dette er nemlig fordi de mennesker Hans 

Sønn Jesus møter skal forstå Han. Derfor blir Jesus som en del av den kulturen, som 

en del av de menneskene han møter. Det betyr ikke Jesus bekrefter alt i denne 

kulturen han ble del av. Men han ønsket gjøre seg forstått. Dette utfordrer også oss 

som menighet i dag. Jeg er av den oppfatning at som Jesus skal man ikke omfavne alt 

i enhver kultur.  Men om man ikke greier kommunisere med den kulturen man er en 

del av, så er det få som vil skjønne hva man snakker om. Utfordringen til oss som 

menighet i Flekkefjord blir da spesielt: Taler vi et språk dagens mennesker forstår? 

Opplever mennesker oss som relevant? Gjør vi Jesus tilgjengelig for dagens unge 

mennesker, eller gjør vi Jesus utilgjengelig gjennom det vi gjør?  

La oss være i bønn og samtale om veien videre om det aller viktigste 

oppdraget vårt: Å gjøre mennesker til disipler som kan forvandle 

verden.  

Guds fred    Einar Chr. Drange 
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DERSOM HAN IKKE VAR KJØTT 
Dersom han ikke var menneske, hvem var det da som lå i krybben? 

Og dersom han ikke var Gud, hvem var det englene kom for å lovprise? 

 

Dersom han ikke var menneske, hvem ble da svøpt i et linklede? 

Og dersom han ikke var Gud, Hvem var det gjeterne tilba? 

 

Dersom han ikke var menneske, hvem var det Maria gav bryst? 

Og dersom han ikke var Gud, til hvem ofret vismennene gaver? 

 

Dersom han ikke var menneske, hvem var det Josef omskar? 

Og dersom han ikke var Gud, til hvem sin ære skjøt en stjerne gjennom himmelen? 

 

Dersom han ikke var menneske, hvem falt i søvn i båten? 

Og dersom han ikke var Gud, hvem truet vinden og sjøen? 

 

Dersom han ikke var menneske, 

hvem var det fariseeren Simon spiste sammen med? 

Og dersom han ikke var Gud, hvem tilgav syndene  

til den lastefulle kvinnen? 

 

Dersom han ikke var menneske, hvem tok imot spytt i ansiktet sitt? 

Og dersom han ikke var Gud, hvem pustet Den Hellige Ånd 

inn i ansiktet til apostlene? 

 

Dersom han ikke var menneske, Hvem ropte ut: Min Gud, 

hvorfor har du forlatt meg? 

Og hvis han ikke var Gud, hvem sa: Fader forlat dem,  

for de vet ikke hva de gjør? 

 

Dersom han ikke var menneske, hvem sine naglemerker  

og sidesår var det Thomas rørte ved? 

Og dersom han ikke var Gud, til hvem ropte Thomas:  

Min Herre og min Gud? 

 

Kilde: Efraim Syreren (373), utdrag 


